
 
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 
 

 

Zpráva za období:    od 1. 5. 2014 do 31. 8. 2014  

 

Název MAS:    Havlíčkův kraj o.p.s. 

  

Zpracovatel zprávy:  Jaroslava Hájková, ředitelka MAS  

(jméno, příjmení, funkce)  

 

Kontakt:     +420 774 420 913, +420 561 116 138,  
     hajkova@havlickuvkraj.cz  

 

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity  

uskutečněné ve sledovaném období): - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, 

veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF 
 

V tomto období MAS nevyhlašovala žádnou výzvu k předkládání projektů.  

 

27. 5. jsme podávali na RO SZIF Brno Žádost o proplacení výdajů z opatření IV. 1.1                 

za I. etapu 2014. 

 

Správní rada (= programový výbor) se ve sledovaném období se jednání konalo 1x – 28. 

5. 2014 - zápis na http://www.havlickuvkraj.cz/mas/dokumenty-mas/zapisy-z-jednani/ 

 

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře 

apod.) a jejich přínos 
3. a 4. 6 se manažerka MAS,  společně se dvěma spolupracovnicemi, zúčastnila semináře 

SCLLD v Hlinsku 

29. 7. se manažerka MAS a pracovnice MAS zúčastnily semináře ke standardizaci MAS            

na MZe ČR 

29. – 30. 8. – setkání Angažovanců v Libici nad Doubravou – seminář zaměřený na práci 

s veřejností, zadávání zakázek a komunitně vedený místní rozvoj – pořádal Kraj Vysočina 

 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS  
Propagační akce: 

18. 6. - 19. 6. pořádal Kraj Vysočina cyklo-štafetu Klimatour 2014. Jednalo se o propagaci 

zdravého životního stylu v našem kraji. Naše MAS na 19. 6. připravila ve Ždírci nad 

Doubravou propagační akci, fotografie jsou zveřejněny na našem webu 

http://www.havlickuvkraj.cz/fotogalerie/fotografie/?galAlbum=78&text=KLIMATOUR%2

B2014  

29. 6. – jsme pořádali ve spolupráci s farností v Radostíně nad Oslavou Den MAS, jednalo 

se již o třetí ročník. Akce se setkala s kladným ohlasem a ani nepřízeň počasí neodradila 

návštěvníky, foto na 

http://www.havlickuvkraj.cz/fotogalerie/fotografie/?galAlbum=79&text=Den%2BMAS%2

Bv%2BRadost%25C3%25ADn%25C4%259B%2Bnad%2BOslavou  

 

Informační akce: 
--- 

mailto:hajkova@havlickuvkraj.cz
http://www.havlickuvkraj.cz/mas/dokumenty-mas/zapisy-z-jednani/
http://www.havlickuvkraj.cz/fotogalerie/fotografie/?galAlbum=78&text=KLIMATOUR%2B2014
http://www.havlickuvkraj.cz/fotogalerie/fotografie/?galAlbum=78&text=KLIMATOUR%2B2014
http://www.havlickuvkraj.cz/fotogalerie/fotografie/?galAlbum=79&text=Den%2BMAS%2Bv%2BRadost%25C3%25ADn%25C4%259B%2Bnad%2BOslavou
http://www.havlickuvkraj.cz/fotogalerie/fotografie/?galAlbum=79&text=Den%2BMAS%2Bv%2BRadost%25C3%25ADn%25C4%259B%2Bnad%2BOslavou


 

Komunitní jednání  

 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 
–  

 

- další (účast na výstavách apod.) 
           27., 28. a 29. 8. jsme MAS prezentovaly v Českých Budějovicích na výstavě Země živitelka. 

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé): 

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 
Při administraci ani při kontrolách projektů IV. 1.2 se nevyskytly žádné závažné 

problémy.  

 

-  problémy při realizaci IV.1.1 
Při realizaci IV. 1.1. se problémy nevyskytly. 

 
        problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů 

V tomto období MAS výzvu nevyhlašovala.    

-  Další 

            

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

       --- 

4.  Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny  

– nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):  

 
Ve sledovaném období MAS neprováděla změnu SPL a Fichí.  

MAS neprováděla změny v členské základně ani ve složení orgánů MAS.  

 

Souhrn za projekty IV. 1.2:  
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:  

V tomto období nebyla přijata žádná Žádost o dotaci.  

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:  

Byly posuzovány 3 Hlášení o změnách: 

12. 5. – Hlášení o změnách v projektu reg. č. 13/018/41200/097/000184 žadatele Ing. Zdeňka 

Novotného, Znětínek 

15. 8. - Hlášení o změnách v projektu reg. č. 13/018/41200/097/000212 Obec Stříbrné Hory  

25. 8. – Hlášení o změnách v projektu reg. č. 13/019/41200/097/001894 ing. Vratislava Novotného 

Znětínek  

 
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 

Ve sledovaném období byly ke kontrole podány 3 žádosti o proplacení: 

12. 5. – podání ŽoP projektu 13/018/41200/097/000218 Města Přibyslav  

12. 5. – podání ŽoP projektu reg. č, 13/018/41200/097/000209 žadatele Ing. Novotného, Znětínek 

24. 7. – podání ŽoP projektu reg. č. 13/019/41200/097/001897 žadatele: Hospodková Lenka, Cikháj  

 



 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: v kanceláři MAS byly tyto konzultace 

7. 5. – konzultace k projektu reg. č. 13/018/41200/097/000218 - Přibyslav 

19. 5. – konzultace k projektu reg. č. 13/018/41200/097/000212 Stříbrné Hory  

7. 8. – konzultace k projektu reg. č. 13/019/41200/097/001901 – Ivana Vlčková, Přibyslav  

21. 7. – konzultace k projektu reg. č. 13/019/41200/097/001897 Lenka Hospodková Tisůvka 
 

na místě realizace:   

Bylo provedeno 16 kontrol na místě realizace projektů: 

5. 5. – Nové Veselí – kontrola projektu Stavební úpravy – rekonstrukce střechy budovy SDH 

6. 5. – Modlíkov – kontrola projektu Zázemí pro kulturní vyžití a zlepšení vzhledu obce Modlíkov 

14. 5. – Znětínek – Ing. Zdeněk Novotný – Nákup návěsu 

23. 6. – Radostín nad Oslavou – Miloslav Švoma – Nákup kapovací stanice řeziva 

23. 6. Malá Losenice – kontrola projektu Stavební úpravy budovy bývalé školy č.p. 54                                   

– víceúčelové zařízení 

24. 6. – Vojnův Městec – TJ JISKRA – Přístavba a stavební úpravy sokolovny ve Vojnově Městci 

26. 6. – Oudoleň – kontrola projektu – Hasičská zbrojnice – výměna vrat 

30. 6. Podmoklany – Hudeč – Vít Němec – Pořízení obraceče píce 

14. 7. – Cikháj – Tisůvka – Lenka Hospodková – Zateplení a fasáda objektu restaurace a penzionu 

Tisůvka a vytvoření nového lůžka 

16. 7. – Sobíňov – Sopoty – Říímskokatolická farnost – Stavební úpravy kůru v kostele Navštívení 

Panny Marie v Sopotech 

18. 7. – Česká Bělá – Římskokatolická farnost Česká Bělá – Rekonstrukce oplocení pozemku 

kostela sv. Bartoloměje v České Bělé – jižní strana 

21. 7. – Slavětín . Oplocení víceúčelového hřiště 

22. 7. - Peršíkov – Jan Frühbauer – Inovace v technologii ustájení skotu 

25. 7. – Ždírec nad Doubravou – Lesopark Kopanina – obnova cestní sítě II. etapa 

5. 8. – Krucemburk – Oprava ohradní zdi u kostela sv. Mikuláše v Krucemburku a úpravy 

zpevněných ploch 

7. 8. – Přibyslav – Kulturní dům Přibyslav – rekonstrukce elektroinstalace a elektroakustiky 
 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.):  

24 konzultací 

 

Počet účastí na kontrolách SZIF:  

Manažerka byla přítomna na místě těchto kontrol ze strany SZIF: 

18. 6. – kontrola projektu reg. č. 13/018/41200/097/000212 ze strany SZIF ve Stříbrných Horách 

19. 6. – kontrola projektu reg. č. 13/018/41200/097/000218 ze strany SZIF v Přibyslavi – Kubínka 

13. 8. – kontrola projektu reg. č. 13/019/41200/097/001897 ze strany SZIF na Cikháji  – Penzion              

a restaurace Tisůvka 

 

Další: 

 

 

 

 

 

 

 



6. Zaměstnanci (na IV. 1.1) 

 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní 

smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných hodin 

Náplň práce Poznámka 

Jaroslava 

Hájková 

HPP  

Pracovní 

smlouva 

0,5 pracovní úvazek SPL 

+ 0,25 úvazku OPTP 

(SCLLD) 

Manažer SPL - činnosti 

související s realizací 

SPL 

 

Jaroslava 

Hájková 

DPČ 0,25 Projekt IV. 2.1 Od 1. 1. do 

31. 8. 2014 

Mgr. Olga 

Kodysová 

DPP  Vedení účetnictví  

Mgr. Hana 

Petruželková  

HPP  

Pracovní 

smlouva 

1 pracovní úvazek Manažer SCLLD                    

– projekt z OPTP 

PP na dobu 

určitou do 

31. 8. 2014 

Bc. Hana 

Půžová 

HPP  

Pracovní 

smlouva 

1 pracovní úvazek Manažer SCLLD                   

– projekt z OPTP 

PP na dobu 

určitou do 

31. 8. 2014 

Dnem 31. 8. 2014 ukončily pracovní poměr u MAS dvě pracovnice: Hana Petruželková a Hana 

Půžová – obě pro MAS nadále pracují jako dobrovolnice.  

 

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):  

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 

MAS pokračuje v naplňování a v propagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji 

Vysočina. V rámci tohoto projektu připravujeme další setkání u kulatých stolů v září a v říjnu 2014. 

Z finančních prostředků, které jsme získali od Kraje Vysočina, byla vytvořena brožura, která 

propaguje místní výrobce a řemeslníky. Brožuru jsme vydali v červenci drobné živnostníky a firmy 

jsme prezentovali na celostátní výstavě Země živitelka (podpora místního fair trade).  

Ve dnech 31. 7. a 1. 8. se konalo v Kletečné setkání krajské sítě MAS kraje Vysočina, o.p.s. spojené 

s výměnou zkušeností. 

Koncem srpna jsme vydali propagační materiál o projektech podpořených z PRV z opatření IV. 1.2 

v období 2007 – 2013.   

16. 6. se manažerka MAS zúčastnila jednání výboru NS MAS v Praze na MZe ČR za MAS kraje 

Vysočina.  

 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 
Manažerka MAS pracuje na zmapování památek na území MAS, výstupy jsou doplňovány na naše 

webové stránky. Doposud jsou na webu zveřejněny památky lidové architektury, fortifikační 

památky, církevní památky, městská architektura a technické památky, na adrese: 

http://www.havlickuvkraj.cz/strategie/analyza-uzemi-k-integrovane-strategii-uzemi/2. Postupně 

budou na webu zveřejňovány další zajímavosti z území. Např.: významné osobnosti, křížky a Boží 

muka aj. 

MAS plánuje šest komunitních setkání v území formou kulatých stolů. Pokračování v realizaci 

MA21. MAS připravuje knihu pověstí a pohádek z oblasti CHKO Žďárské vrchy. 

Do konce roku se uskuteční jednání orgánů MAS a pracovních skupin.  

Příprava podkladů ke standardizaci.  

 

 

Datum: 15. 9. 2014                        Podpis: Jaroslava Hájková 

http://www.havlickuvkraj.cz/strategie/analyza-uzemi-k-integrovane-strategii-uzemi/2

